
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„K výhrade č.2 z preberacieho protokolu o úprave elektronického informačného systému na 
správu registratúry v zmysle vyhlášky č. 48/2019 Z. z. v znení: „Ak sa vytvára nový utajovaný 
záznam a vkladá sa nového utajovaného spisu, vec spisu sa musí automaticky naplniť číslom 
záznamu.“ bola zo strany dodávateľa zaslaná otázka na bližšiu špecifikáciu problému. Vyjadrenie 
dodávateľa v úplnom znení: Po opätovnom dôkladnom preštudovaní vyhlášky 48/2019 Z. z. 
Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej 
bezpečnosti utajovaných skutočností, nám nie je jasné, prečo musí byť Vec spisu vedená ako číslo 
záznamu. Podľa znenia paragrafu 9 odsek 1 by to malo byť skôr tak, že Vec utajovaného 
registratúrneho záznamu by malo byť vedená ako číslo záznamu. Informáciu o úprave údaju Vec 
na utajovanom spise sme vo vyhláške 48/2019 nenašli a ani vo vyhláške 410/2015. Prosím o Vaše 
vyjadrenie, či je potrebné úpravu zapracovať. Ako vecne príslušný útvar Vás týmto žiadame o 
záväzné vyjadrenie sa k tejto žiadosti tak aby mohla byť dodávateľovi zaslaná okamžitá 
jednoznačná odpoveď a nebolo neúmerne zdržované nasadenie opráv ostatných výhrad z 
preberacieho protokolu.“ 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Administratívna bezpečnosť je systém opatrení, ktorých cieľom je ochrana utajovaných 
skutočností pri ich tvorbe, príjme, evidencii, preprave, ukladaní, rozmnožovaní, vyraďovaní 
a uchovávaní alebo pri inej manipulácii a je upravená vyhláškou Národného bezpečnostného 
úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti 
utajovaných skutočností (ďalej len „vyhláška č. 48/2019 Z. z.“). 

Podľa § 9 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. každý utajovaný registratúrny záznam, ktorý je 
vytvorený v štátnom orgáne, u podnikateľa alebo v inej právnickej osobe, alebo v ich 
organizačnej zložke alebo im je doručený, sa eviduje v protokole. Utajovaný registratúrny 
záznam, ktorý je podnetom pre otvorenie spisu, sa následne eviduje v registratúrnom denníku 
tak, že namiesto údaja uvedeného v osobitnom predpise16) sa uvádza poradové číslo záznamu 
z protokolu, v ktorom je evidovaný, rok a označenie protokolu tak, že je zabezpečená jeho 
jednoznačná identifikácia. Každý ďalší utajovaný registratúrny záznam, ktorý súvisí s 
vybavovaním tej istej veci, sa po zaevidovaní v protokole eviduje v rámci spisu. Utajovaný 
registratúrny záznam nesmie ostať nezaradený do spisu, ak v § 33 ods. 3 a § 34 ods. 1 nie je 
ustanovené inak. 

Podľa § 11 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. 
o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení 
vyhlášky č. 49/2019 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 410/2015 Z. z.“) spis tvorí spisový obal, 
registratúrne záznamy a obsah spisu. Spis sa vytvára spájaním registratúrnych záznamov, ktoré 
sa viažu k tej istej veci. Spis sa vytvára ako elektronický spis, neelektronický spis alebo 
kombinovaný spis. 

Podľa § 11 ods. 2 vyhlášky č. 410/2015 Z. z. spisový obal je neoddeliteľnou súčasťou spisu, 
do ktorého sa zakladajú jednotlivé registratúrne záznamy spolu s prílohami a obsah spisu. 
Spisový obal obsahuje názov pôvodcu, názov jeho organizačnej zložky, číslo spisu, vec, 
registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloženia, dátum uzatvorenia spisu, meno a 
priezvisko spracovateľa a označenie „Spisový obal“. Pre spisy, ktoré obsahujú iba elektronické 
registratúrne záznamy, sa spisový obal nevyhotovuje. 

Podľa § 11 ods. 6 vyhlášky č. 410/2015 Z. z. obsah spisu je neoddeliteľnou súčasťou spisu 
a obsahuje poradové číslo registratúrneho záznamu, dátum jeho prijatia alebo odoslania, 
označenie odosielateľa alebo adresáta, vec a počet príloh, spôsob a dátum vybavenia. 
Spracovateľ vytvára obsah spisu priebežne. Vzor obsahu spisu je uvedený v prílohe č. 2. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 



Proces evidovania vytváraného utajovaného registratúrneho záznamu môžeme rozdeliť do 
nasledujúcich krokov: 

1. evidovanie v protokole, z ktorého sa záznamu prideľuje „číslo záznamu“, 
2A. ak je záznam podnetom na otvorenie utajovaného spisu,  

2A.1. evidovanie v registratúrnom denníku, z ktorého sa záznamu prideľuje „číslo 
utajovaného registratúrneho záznamu“, 

2A.2. vytvorenie utajovaného spisu, do ktorého tento utajovaný registratúrny záznam 
bude zaradený pod poradovým číslom „1“, alebo 

2B. ak spis už k danej veci existuje a spracovateľ rozhodol o zaradení záznamu do tohto spisu, 
záznam sa eviduje už len v rámci utajovaného spisu a prideľuje sa mu „číslo utajovaného 
registratúrneho záznamu“. 

V rámci evidovania utajovaného registratúrneho záznamu do utajovaného spisu (krok č. 
2A.2 a 2B) vyhláška neustanovuje povinnosť, aby sa v rámci utajovaného spisu (elektronického, 
neelektronického alebo kombinovaného) namiesto údaju „Vec“ uvádzalo číslo záznamu.  To 
rovnako platí pre uvádzanie údaju „Vec“ na spisovom obale a v obsahu spisu. 

Na doplnenie iba uvádzame, že povinnosť uvádzať číslo záznamu namiesto údaju „Vec“ je 
ustanovená len pri evidencii utajovaných registratúrnych záznamov v registratúrnom denníku 
(krok č. 2A.1). 

 


